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 ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا

 اي

.1 AHN 
ZZ 1 

 لجرل انزو ميقي نم - مهئدابم فالتخا ىلع - ةسايسلا لاجر نيب دجت ال

 كلذكو «صالخإو عاتتقاب هنع حفاكيو هيلع ريسي ًأدبم هل سيلو ةسايسلا ىعدي
 .كعم انأ :قيرف لكل الئاق روهمجلا عداخي نأ لواحي ىذلا لجرلا

 كلذ عم الو قيرفلا اذه عم ال ءةعمإ نوكي نأ ءرملا لالخ ًأدرأ نمو

 :ىبرعلا رعاشلا لاق اًمدقو ءهعم هنأ قيرف لكل رهاظت نإو «قيرفلا

 ىتاندعف ايأعم تقل اذإو ٠ نمياذ تقال اذإ نامي انوي

 نم أدرأو ًاوسأ وهف ىمالسإلا نيدلا ىف ةيبهذماللا اجهتنم بهاذملا نيب بذبذتي نمو

 .عيمجلا

 عانتقا نع دحاولا ملعلا ىف ىتح مهجهانم فلتخت ةصاخ فئاوط مولعللو

 دعي هناف «ةفورعملا اهكلاسم دحأ ىلإ ءامتنا ريغ نم ةفسلفلا ىعدا نمف ؛صاخ

 ةصاخ ئدابم مهل مولعلا نيودتب نومئاقلاو ءةفسلفلا ىلإ ال ءهفسلا ىلإ ابستنم اهيفس

 نيكسمتملا مالحأ هيفست الو ءاهلافغإ نكمي ال ةيبرعلا مولعلا ىف ىتح ةنيعم بهاذمو

 .ةيفاصلا اهعيباني نم عركي نأ ديري نمل اهبادهأب

 نم نورقلا ىلاوت ىلع ةمات ةيانع ءاملعلا هب ىنع مولعلا نم ملع ةمت سيل و

 يغ ىبنلاف ءىمالسإلا هقفلا لثم انم ةبيرقلا هدوهع ىندأ ىلإ مالسإلا ىف دهع دعبأ

 نم ةتس وحن ناك ىتح «طابنتسالا هوجو ىلع مهبرديو «نيدلا ىف هباحصأ هقفي ناك

 .# ىبنلا دهع ىف نوتفي - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا
 مهلو ءالؤه ىلع هقفتلا ىلع ةباجصلا رمتسا ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب و

 ءىحولا طبهم تناك ةنيدملاف ءايتفلا ىف نيعباتلاو ةباحصلا نيب نوفورعم باحصأ

 نم ريثك ىنعو «نيدشارلا ءافلخلا ثلاث دهع رخآ ىلإ ةباحصلا ةرهمج رقمو

 ىتح «ثيدحلاو هقفلا نم ةباحصلا نع لوقنملا تاتش عمجب ةنيدملا لهأ نم نيعباتلا

 رر 1
u:اک  

 2 ر یر

 س ا
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 بيسملا نب ديعس ناك «هقفلا ىف ةميظع ةلزنم ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلل ناك

 ىباحصلا كلذ نم اريدقت ءهيبأ ةيضقأ نع - امهنع هللا ىضر - رمع نبا هلأسي

 .ةباحصلا ةيضقأب ريبكلا ىعباتلا اذه ملع ةعسل ليلجلا

 اهعمجب كلام ماقف ءةنيدملا لهأ نم كلام خويش ىلإ ءالؤه مولع تلقتنا مث

 ءاملع هل عاصناو ءاعيرفتو اليصأت هيلإ بهذملا بسنف «ريهامجلا ىلع اهتعاذإو

 ءاملعلا ءالؤه دحأ ماق ولو «نورقلا ىلاوت ىلع هجهنم رونو هججح ةوقل اريدقت رابك

 هملع ةعسل ملعلا لهأ نم هعباتي نم دجول هدجتسي بهذم ىلإ ةوعدلاب هيلإ نيمتنملا

 اصرح «ةنيدملا ملاع بهذم ىلإ باستنالا ىلع ةظفاحملا اولضف مهنكل «هرظن ةوقو

 بحاص نع ةيورملا ةفيعضلا لئاسملا ضعب نأب مهنم املعو «ةملكلا عمج ىلع

 نأشلا باحصأ ىأرب ارظن نتمأو ةجح ىوقأ وه ام ىلإ بهذملا ىف كرتت بهذملا

 غلاب فعضلا نطاومل نيكردتسملا كاردتساب بهذملا حبصأ ىتح «بهذملا ءاهقف نم

 ةتار ف ةخطات وأ نيركاتملا دحأ ةع اات 6 ق

 اهانتبا نأ دعب ةفوكلا ىه اهف ءنيعوبتملا ةمئألل بهاذملا ىقاب اذكهو

 نبا اهيلا ثعب «برعلا لئابق نم حتصفلا اهلوح نكسأو - هنع هللا ىضر - قورافلا
 ىلع مكترثا ىنإ :مهل الئاق هللا نيد ىف ةفوكلا لهأ هقفيل - هنع هللا ىضر - دوعسم

 . هللا دبعب یسفن

 لوقي ىذلا وهو ءادج ةميظع ةباحصلا نيب ملعلا ىف هتلزنم اذه هللا دبعو

 نبا اهل ىضر ام ىتمأل تيضر ینإ» :ثیدح درو هیفو ءاملع ئلم فینک :رمع هيف

 نبا ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ امك اضغ نآرقلا ارقي نأ دارأ نم» :ثيدحو «دبع مأ

 .«دبع ما

 نأ امک ءهنع شیبح نب رز نع مصاع اھیوری یتلا یه دوعسم نبا ةءارقف

 دبع ىبأ نع مصاع اهيوري ىتلا ىه - ههجو هللا مرک - بلاط یبا نب ىلع ةءارق



 ةينيداللا ةرطنق ةيبه ذماللا 0

 - نامثع دهع رخاوأ ىلإ رمع دهع نم ةفوكلا لهأ هيقفتب دوعسم نبا ىنعف

 .ءاهقفلاب ةفوكلا تالتما ىتح ءاهيلع ديزم ال ةيانع - مهنع هللا ىضر

 ةرثك نم رس ءةفوكلا ىلإ - ههجو هللا مرك - بلاط ىبأ نب ىلع لقتنا املو
 .املع ةيرقلا هذه الم دق ءدبع مأ نبا هللا محر :لاقف ادج اهئاهقف

 نأ ىلإ «مههيقفت - هنع هللا ىضر ىلع ىنعي - ملعلا ةنيدم باب ىلاوو

 ءاهيثدحمو اهئاهقف ةرثك ىف نيملسملا راصمأ ىف اهل ليثم ال ةفوكلا تحبصأ

 بلاط ىبأ نب ىلع اهذختا نأ دعب اهيف ةيبرعلا ةغللا مولعو نآرقلا مولعب نيمئاقلا و

 .مهؤاهقفو ةباحصلا ءايوقأ اهيلإ لقتنا نأ دعبو ءةفالخلا ةمصاع - ههجو هللا مرك -

 ىباحص ةئامسمخو فلأ ةباحصلا نم اهدحو ةفوكلا نطوت هنأ ىلجعلا ركذ دقو

 ىقاب نع الضف رخأ دلب ىلإ لقتنا مث ءاهعوبر نيب ملعلا رشنو اهب ماقأ نم ىوس

 تنود ول اھب - امھنع ہللا یضر - دوعسم نباو ىلع باحصأ رابکف «قارعلا دالب

 دقو «مهئامسأل درس عضوم اذه سیلو ءامخض اباتک یتأل صاخ باتک یف ہھمجارت

 ىبأ راثآ ىف ةنودم هؤارآو «ىعخنلا ديزي نب ميهاريإ ءالؤه مولع تاتش عمج

 داقنلا دعيو ءاهريغو ةبيش ىبأ نبا فنصمو «نسحلا نب دمحم راثآ و «فسوي

 نبا هنع لوقي ىذلا ىبعشلا راصمألا ءاملع عيمج ىلع هلضفيو ءاحاحص هليسا رم

 نإو ىنم اهل ظفحأ وهل :یزاغملاب ثدحی هآر امنیح - امهنع هلا یضر - رمع
 .ا ہللا لوسر عم اهتدهش دق تنک

 نوبلطي فالآ ةعبرأ اهب تدجوف ةفوكلا تلخد :نيريس نب سنأ لوقيو
 .ىزمرهمارلل لصافلا ىف امك اوهقف دق ةئامعبرأو ثيدحلا

 لئاسملا ىف نيديدس درو ذخأ دعب اهنّودو ءالؤه مولع ةفينح وبأ عمج دقو

 هذيمالت ءالبن نم اهيقف نيعبرأ نم هنايك ىهقف عمجم ىف هباحصأ ذاذفأ نيبو هنيب

 كلذ ىلع صنامك ءةيبرعلاو نآرقلا مولعو ثيدحلاو هقفلا ىف نيرحبتملا -

 .هريغ و ى واطحطلا



 ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا

 نم وه سيل ىذلا «ميدنلا قاحسإ نب دمحم لوقي مظعألا مامإلا اذه نعو

 .هنع هللا یضر - هنیودت ابرقو ادعب ءابرغو اقرش ءارحبو ارب ملعلاو :هبهذم لهأ

 .ةفيذح ىبأ ىلع هقفلا ىف لايع سانلا :هنع هللا ىضر - ىعفاشلا لوقيو

 هاقلت ام دازو «نينيعملا نم انويع عمجف - هنع هللا ىضر - ىعفاشلا ىتأ مث

 نع ءاطع نع جيرج نبا نع ىقلت ىذلا «دلاخ نب ملسمك ةكم لهأ نم هخويش نم

 .هنع هللا ىضر - اهب نفدو «ديدجلا هبهذم اهب رشنو «هرمع رخاوأ ىف اهنكس ثيح

 هقفلا ىلع لضفلا نم ءاهقفلا نم ةمئألا رئاسل ام نايبل لاقملا اذه عستي الو

 كرتعم وه ىقابلا ثلثلاو ءهقفلا لئاسم ىثلث وحن ىف قافتا ىلع مهو «ىمالسإلا

 .هقفلا لهأ بتك ىف ةنودم مهكرادمو كلذ ىف مهججحو «مهئارآ

 امعزتم نمزلا رخآ ىف تيقل اذإ ميعدتلا اذهو سيسأتلا اذهب نوكت بهاذمف

 هتمامإ ميعدت ال واحم ءاهماقم هميقي ديدج داهتجاب بهذمتلا ذبن ىلإ وعدي عرشلا ىف -

 اهوعباتو بهاذملا كلت ىقبت «روهظلا ةوهش ريغ هيلع ىنبي لصأ نردب ةيبهدماللاب

 نونجم وهأ «سواسولاو سجاوهلا هذه لثم هدنع نم بقلي نأ قحي اذامب ةريح ىف

 نيقيرفلا نيب بذبذم مأ بيذاجملا ىفشتسم ىلا هدقي مل نم طلغ ءرمألا ف وشکم

 !؟ءالقعلا نيئناجم وأ ءنيئاجملا ءالقع نم هدغ ىف لوقعلا لهأ فطظخب

 کرا اھ لع ةد اخ ےک ئانا نة راو لثم عمسن ةدم ذنم انأدب

 ىف مهمعازم ىلإ تافتلالا لبق ىعرشلا بيبطلا ةفرعمب مهلوقع نع فشكلا ىلإ

 ‹مهأيندو مهنيد نوئش ىف ةيمالسإلا ةمألا هاجتا تيتشت ىلإ ةنوعلم ةياغ مهل نمم

 ديدم ءاحإ دعب «موي دعب اموي زبانتلاو نحاشتلاو ذبانتلاو رحانتلا ىلإ مهب ىدؤي اتيتشت



 ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا

 ىسلإ ةوعدلا ةرعن عمس اذإف ءةوعدلا هذه لثمب عدخني ال نيزرلا ملسملاف

 م ة2 ور و يات ا فلا ل وضا ا وخ نالا لا تنا لوك نم وك ا

 مهنع هللا ىضر - هباحصأو ي ىبنلا نم هوثراوت امك «مويلا ىلإ نيعباتلا دهع

 ةت نم هل ااف ىا لأ بها ذم نم للا قت همس ىرط أ < نعمخأ

 س نوک نا کب و را داوو لا هرز ك هنا و د را هه رم

 سدنم ملسمتم نم نوكت امنإ لب ءةساردلا قح ةيمالسإلا مولعلا سرد ميمص ملسم

 ا ر ا و او ب ا ن
 كأ ركضشم ف رنا نيررلا لسملا كلذ قفا داف هيك رمو ةا ةد هاف

 مهمالا ىف نيملسملا كراشي ال اصخش هدجي «هيدي نيب ىعسي ىذلا هرونب ةرعنلا

 هيفليو ءةناطب نوملسملا مهذختي ال اسانأ قداصيو لمازي لب ءرهاظلا ىف الإ مهلامآو

 ءهليضفلا سمش برغم نم بولجملا قيتعلا الإ قيتع و ميدق لكل ءادعلاب رهاجي

 كلذ علطي امدنعف ء«لمعي ام لك لمعل - هدايسأ دنع - هلهؤت هتناطر نأ دقتعي هاريو

 قيعنلا اذه رورش نم مالسإلا ةئيب صلخي فيك فرعي رمألا ةيلج ىلع ملسملا

 .هيلع ىلعي الو ولعي قحلاو ءرومألا قئاقح ىلع نأشلا لهأ فاقيإب ركنملا
 انرشأ نيذلا نيع وبتملا ةمئألا بهاذمب بهذمتلا ذبن ىلإ روهمجلا وعدي نمف

 بيوصت نوري نيذلا نم نوكي نأ نم ولخي ال مهريس ضعب ىلإ قبس اميف

 ىأب ذخأي نأ دهتجم ريغ صخش لكل حابي ثيحب ءاهلك مهتاطابتتسا ىف نيدهتجملا

 دهتجم ءارآ ىلع راصتقالا ىلإ ةجاح نودب «نيدهتجملا نم دهتجم ءارآ نم ىأر

 نوبوصي مهنإف ةيفوصلا امأو ءةلزتعملا ىلإ بسني اذهو «عابتالا ىف هريختب دحاو

 ىلع راصتقا ريغ نم مهلاوقأ نيب نم ةصاخ مئازعلاب ذخألا ىنعمب ءنيدهتجملا
 .دحأ و دهتحم

 لاجر نم - ىزارلا ركب ىبأ نب دمحأ نب دعاص ءالعلا وبأ ريشي هيلإو

 نيدسلا تامهم نم ىوتفلاو ىوقتلا نيب عمجلا" هباتك ىف - ديهشلا نيدلا رون

 و وق ا و ا ی ق ا



 ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا

 لب الصأ ىهشتلا ىنعم اذه ىف سيلو ء«ةصاخ ةعبرألا ةمئألا لاوقأ نيب نم ىوقتلا
 .ع رولاو یوقتلا ضحم وه

 نسم هقوري امب ذخألا دهتجملا ريغل حيبي ةلزتعملا ىلإ بسني ىذلا ىأرلاو

 ريختي نأ داهتجالا باب ىف دهتجملا ريغ ىلع بجي ام لقأ نكل «نيدهتجملل ءارآلا

 عبتت نودب «ريبكو ريغص لك ىف هايتفل عاصنيف «عروألاو ملعألا هاري ادهتجم هنيدل (

 قفا وي امب ذخألاو «مامإ لك لاوقأ نم صخرلا هعبتت امأو - قيقحتلا ىف - صخرلا
 نيدلا نم ةحسم امهيلع سيلو ءاضحم ايهشت الإ سيلف ءةمئألا ءارأ نم ىوهلا
 .كلذ حيبم ناك نم انئاك ءالضأ

 نيدهتجملا بيوصت نع «مامإلا ىنيارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا لوقي كلذلو
 ىنأف تابتإلاو ىفنلا نيب رودت مهلاوقأ نأل ءةقدنز هرخآو ةطسفس هلوأ :اقلطم

 ةه تاشلا ولا ىق تا عضلا نوكت

 باصأ ةدهعلا نم جرخ دقف هئارأ عيمج دهتجملا اذه عبات نم نإ «معن

 هلف باصأو دهتجا اذإ مكاحلا نأل «نورخآلا نودهتجملا اذكو ءًأطخأ مأ هدهتجم

 نم ةياغ ىف بابلا اذه ىف ثيداحألاو ءدحاو رجأ هلف أطخأو دهتجا اذإ و ءنارجأ

 .ةرثكلا

 هدهتجم اطخأ نإو ةدهعلا نم اجراخ ىف دهتجملا دلق نم رابتعا ىلعو
E TNE O ES 

 ةدهعلا نم جحرخي دهتجملا نأ الولو - ابورغو ىحضو ارجف اهل نإف ءامسلا سمش

 قاحسأ ىبأ ذاتسألا مالكو «هيف انمالك سيلو ءرجأ هل ناك امل هئطخ ريدقت ىلع

 عضومب اذه سيل نكلو ءليلدو ليلد فلأ هيلع لدي «قح ةبّوصملا نع ىنيارفسإلا

 .كلد نايب ىف عس وت

 نم مهنأ نيع وبتملا ةمئألا ىف دقتعي بهذمتلا ذبن ىلإ ىعادلا ناك نإ امأو
 مويلا ىلإ مالسإلا ىف نيدهتجملا نأو «نيملسملا نيب فالخلاو ةقرفلا لماوعو بابسأ .



 ۹ سس ةينيداللا ة رطنق ةيبه ذماللا

 ةمألا ىلع ىفخ ىذلا باوصلا نمزلا رخآ ىف مهيلع كردتسي هنأو ءأطخ ىلع مهلك

 .ةياهنلا دح نيغلابلا ةفزاجملاو روهتلا نم اذهف «مويلا ىلإ مالسإلا سمش غ وزب دنم

 رمأ نيوهت رخآو نيح نيب ةرعنلا هذه ةاعد ةنسلأ تاتلف نم عمسن نحنو

 باتكلا تالالد لب «سايقلاو عامجإلا اذكو ءةنسلا نم ةحيحصلا داحآلا رابخأ

 .طابنتسالا لهأ دنع ةربتعملا

 عماوجو ننسو حاحص نم ةنسلا بتك نم نوصلختي داحآلا رابخأ نيوهتبف

 اهنم دافتست ةينوك ةزجعم الف نذإو ءاهريغو ةياورلاب ريسافتو ديناسمو تافنصمو

 ريغ ناطيشلا لبس نم ليبسلا اذه لثم كلسي لهف ءاهنم دمتست ةيعرش ماكحأ الو
 ؟مالسإلا ءادعأ عئانص

 لب ىونعم رتاوت اهقرط ددعتب لصحي دق ةحيحصلا داحآلا رابخأ نأ ىلع

 ىري نم ملعلا لهأ نيب دجوي لب «نئارقلاب هفافتحا دنع داحآلا ربخب ملعلا لصحي دق

 .نئا رقلاب ةفتحملا ثيداحألا كلت نم - ةدقتنملا ريغ - نيحيحصلا ثيداحأ نأ

 ىلإ نوزاحنيو «قحلا لهأ ةرهمج بهاذم نم نوصلختي عامجإلا ىفنبو

 باب مهسفنأ ىلع نودسي ىعرشلا سايقلا ربو ةدرملا ضفاورلاو ءةقرملا ج راوخلا

 سايقلا ةافن ىلإ نيزاحنم - ةفولأملا ةفورعملا اهقرط ىلع - ةلعلا كلاسمو داهتجالا
 . رهاظلا لهأ ىدماجو ضفاورلاو ج راوخلا نم

 دويقلا نوذختي طابنتسالا لهأ دنع ةربتعملا باتكلا تالالدب مهبعالتبو

 نمامب نيلئاقلا ريغو ميهافملاب نيلئاقلا نيب قافتاب ةاغلملا بلاغلا ىرجم هيراجلا

 فرمعلل نولعجيو ءةيعطقلا ماكحألا نم ريثك رييغتل ةليسو مويلا ىلإ مالسإلا ردص

 دوهيلا ىقرشتسم ضعب هاقلأ امل نيعناخ ءةمألا هذه ءاهقف عيمج دنع هل ام ريغ انأش

 ىتلا ةلسرملا ةحلصملا ىف مهعينص كلذكو «هوحنو ةنيدملا لهأ لمع ىف رصمب

 ."نيملسملا رظن ىف هللا عرش" انلاقم یف ح رش ضعب اهلئاخد انحرش

 توكکسلاو «توكس هلاجرو «هعمسو رهزألا رصب تحت ىرجي كلذ لكو

 ذنم ىوقتلا ىلع هناينب سسأ ىذلا ىنسلا رهزألا هيضتري ال امم ىزاخملا كلت ىلع



 ةنسلا لهأل ملعلا لقعم هوريص ثيح «راربألا هئارمأو سربيب رهاظلا كلملا دهع

 الو مويلا ىلإ ساسألا اذه ىلع هاعرت مالسإلا كولم لزت ملو «هملاعم اويحأ نأ دعب
 هذهل تاريخلا نم هيلع اوردأ مكو ءةعبرألا ةمئألا عابتأ ريغ ىلع اقلغم هباب لازي

 ىلع رهزألا ضاهنإ ىف ءاضيب دي - هللا همحر - لوألا داؤف كلمللو ءةليبنلا ةياغلا
 نر ا یال ا تا کی ی ق

 .ةديدسلا ةياغلا كلتل ةاعارم ليمج لك هيلا ىدست

 ءانبأ نم دحاو صخش ىلع داهتجالا رصق ىف ةثيدحلا ةرعنلا ةاعدل مت اذإف

 ىف ةنودملا بهاذملا ةدابإ نم اونكمتو - ةفورعم ريغ تالهؤمب - ثيدحلا دهعلا

 كل ءارآل عايصنالا ىلع ريهامجلا لمح نمو «مالعألا ةمئألا ءالؤهل مالسإلا

 .نوديري ام مهل متي صخشلا

 حنم هل ميقتسي فيك ةليسو لكب قالطإلا ىلع ىأرلا ةيرحب ىنغتي ىذلا نكل

 ام ءالمإ زيجي فيك مأ ؟داهتجالا نم داهتجالا ىلإ هلم نمزلا ءانبأ نم نيحماطلا

 ىعاد حيبي فيك مأ ؟ةيرحلا ىدقاف نيمغرم ريهامجلا ىلع ءارآلا نم هيلمي نأ ديري

 هنوعباتي دهتجم ريخت ةيرح نيدلقملا نيكاسملا ريهامجلا نامرح ةقلطملا ةيرحلا

 ليم رجحلا اذهل قبسي ملو !؟رونلا دهع ىف هملعو هنيد ىف هيلع مهليوعت رابتعاب

 .هنع باوجلا عيطتسأ ال امم اذهو !تاملظلا دهع ىف

 ةثيبخلا ةرعنلا كلتب نيمئاقلا لاوحأ سردب تمق اذإ كنأ لوقلا ى راصقو

 مه رئاصب روهظلا ةوهش تمعأ «فورعملا نوفرعي الو «فولأملا نوفلأي ال مهتدجو

 قيعن الإ ىه ام هذه مهترعنف «نيكسملا قرشلا ىلع نيبلأتملا نوقداصي مهارت ىتح
 ردضم فرغت ىق ارس نا: ناشلا لهآ لغ تحف داسا لهآ نع: تغیلا ةا

 ةدئاسلا ةينيداللا ةرطنق ىوس ةركنملا ةوعدلا هذه تسيلو ءررشلا ءافطإو ءرطخلا

 رهج نم غدلي ال نمؤملاو ءةساعتلا اهل تبتكو داحلإلاب تينم ىرخأ دالب ىف

 .ليبسلا ىدهي وهو قحلا لوقي هللاو «هريغب ظعتا نم لقاعلاو «نيترم
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